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Sant Andreu de Tona
FULL PARROQUIALFULL PARROQUIAL

Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts 
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU, 
Missa ferial, a la capella fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dilluns dia 13, 
Sant Hilari, bisbe i doctor de l‘Església. 
Memòria.

Divendres dia 17,
Sant Antoni Abat. Memòria.
A les NOU del matí, Missa de sant Antoni i 
benedicció dels panets, a la capella fonda.

Dissabte dia 18,
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda

Diumenge dia 19, 
Santa Agnès, verge i màrtir.
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I, a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘església gran.

CelebraCions litúrgiques
reis i Mags

Com cada any, el dia 5 de gener vam rebre la 
visita dels Reis d’Orient. Arribaren a Tona guiats 
per les atxes lluminoses i oloroses dels nostres 
infants. I van adorar el Nen Jesús. L’església, ple-
na de gom a gom va veure entrar els reis amb 
persimònia i solemnitat, acompanyats pels seus 
patges.Silenciosament, sense paraules però amb 
molta delicadesa van saludar tots els infants amb 
pares i mares que, emocionats, omplien els bancs 
i estaven asseguts als peus de les grades del 
presbiteri. El Senyor rector els va adreçar unes 
paraules d’agraïment i benedicció. 

El grup de pioners i caravel·les de l’Agrupament 
Escolta Sant Esteve de Granollers van visitar 
Tona i van passar un dia i una nit a la nostra pa-
rròquia, on van fer el campament de les vacan-
ces de Nadal. Això va ser els dies 3 i 4 de gener. 
D’aquí van sortir cap a Vic. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

exèquies

El passat dia 5 de gener, a les deu del matí, vam 
celebrar la Missa exequial d‘en Josep Blancafort 
Preseguer, de 77 anys. En Josep havia nascut a 
Tona, i va morir a la Residència Hotel Prat.

Que reposi en la pau del Senyor.

intenCions de Misses

Diumenge dia 12, a les deu, per l’Esteve Mont-
many Suñen en el 7è aniversari. I a 1/4 d’una, pels 
esposos Antonio Estevadeordal i Pepeta Casas, 
per en Joan Bigas Morera en el 3è aniversari, i per 
la seva esposa Assumpció Font Sayós.
Dimarts dia 14, pels la Maria Paredes Hernández.
Dimecres dia 15, pels esposos Joan Lleopart Prat 
i Dolors Coll Roqueta.
Dijous dia 16, per en Francisco Vilaregut Roca.
Divendres dia 17, per en Josep Rovira Pla en el 
47è aniversari
Dissabte dia 18, per en Joan Codina Trabal.
Diumenge dia 19, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, per l’Isidro Sala Sala.

La col·lecta del diumenge dia 5 de gener, va ser 
de 267,24€.
La col·lecta del dia de Reis, va ser de 157,99€      
La col·lecta del divendres penitencial, va ser de 
43,23€

teofania

La festa del Baptisme del Senyor ens refereix 
a l’esdeveniment salvífic del Jordà. Al relat de 
l’evangeli que revela el Misteri Trinitari en Jesús, 
la seva manifestació. Els orientals l’anomenen 
Teofania (Vol dir manifestació de Déu, en grec). 

La icona està construïda com una creu amb Jesús 
al centre. El pla horitzontal mostra a Crist que pro-
vé del món celestial representat pels tres àngels 
(els tres àngels que visiten Abraham a l’alsina de 
Mambré  figuren la Santíssima Trinitat) que baixa 
a les aigües del riu Jordà i s’encamina cap al món 
terrenal personificat per Joan el Baptista, el da-
rrer dels profetes de l’Antiga Aliança. Al cantó es-
querra de la icona un arbust flanquejat per una 
aixada en la seva base resumeix l’ensenyament 
per als batejats: “Ara la destral ja és ran de la 
soca dels arbres, i tot arbre que no doni bon fruit 
és tallat i llençat al foc” (Mt  3,10). 

El pla vertical recorda el paisatge al que es refe-
reix el llibre del Gènesi quan relata la creació. Hi 
ha una mena d’esfera blava (Ex 24,10) des d’on 
davalla el raig de la llum de Déu. Jesús, el Crist, 
mostra bona part del seu cos despullat. Perquè 
representa l’home que reneix. És l’home nou 
que, pel ritu del Baptisme, ha tornat a néixer de 
Déu. Crist està despullat perquè no té pecat. Ens 
recorda que el primer Adam es va adonar de la 
seva nuesa en el moment que va pecar. De fet, 
als cristians se’ls batejava completament despu-
llats. Eren submergits dins l’aigua i, després, els 
seus cossos eren ungits amb el Sant Crisma i re-
vestits d’una túnica blanca. 

Diumenge vinent, dia 19 de gener, a les quatre 
de la tarda, trobada d’acompanyament en el dol, 
a la rectoria. 

I dins l’aigua del riu hi veiem peixos. Els peixos 
dins l’aigua evoquen els cristians. La paraula gre-
ga per anomenar els peixos era per als primers 
cristians un acrònim que els identificava. Ells 
mateixos s’anomenaven “petits peixos”. Tal com 
va escriure Tertulià al tractat De Baptismo: “No-
saltres, petits peixos, rera la imatge del nostre 
ichthys, Jesús Crist, naixem en l’aigua” (Tertulià, 
De Baptismo 3,1.). 


